
57' jaargang
16 januari

2004

verschijnt
wekelijks

'Lance'
NL02-5225189

Zoon Jonge Belg x Moeder Schalie Jack
'03 1e Asduif Dagfond Fe Utrecht

'03 1e Asduif Dagfond Afd. 7
'03 1e Asduif Generaal O.L.V.
'03 ge Asduif Generaal CCG9

'03 2 x 1e prijs O.L.V.
4e Etampes 3.602 d.
8e Bourges 8.317 d.

35e Morlincourt 23.554 d.

deze
week

w.J. van der Kruk, Tiel;
1e onaangewezen extra Ge-
neraal Afdeling 7 (pag. 4)

Roelie Musch, Finsterwolde;
Aang. en onaang. midfond-
kampioen Afd.10 (pag. 8)

Wie Heeft Ze Beter
(pag.10)

Internationale Fondclub
(pag.26)

Uitslag tekenwedstrijd
Nationale Manifestatie
(pag.28) Eigenaar:

l¥.J. van der Kruk



1e Onaangewezen extra Generaal Afdeling 7jMidden Nederland

WJ. van der Kruk, Tiel
InAfdeling 7/Midden-Nederland behoort

Wimvan der Kruk uit Tiel al jaren tot de

allerbesten. De laatste jaren prijkte deze

naam, waarachter een combinatie schui/-

gaat, liefst zestien keer op teletekst! Naast

Wimzetj, zijn zoon Maurice en echtgenote

Alie van der Kruk medeverantwoordelijk

voor het rei/en en zei/en van de duiven.

OOk in 2003 beleefde familie Van der Kruk
een prachtseizoen. In Afdeling 7/Midden-
Nederland (2.700 leden) werden ze 1e on-

aangewezenmidfond, 5e onaangewezenjong, 7e
onaangewezen dagfond en 1e onaangewezen
extra generaal (dagvluchten excl. overnachtfond).
Elders op deze pagina's vindt u een volledig over-
zicht van de behaalde kampioenschappen.

SIERDUIVEN
Eendikke twintigjaar geleden verruilden vader en
zoon hun sierduiven voor postduiven. Toen nog
woonachtig in Andelst kreeg de vader-zooncombi-
natie hun eerste aanwinsten van plaatselijke dui-
vensporters.
Op de eerste twee vluchten waaraan in 1981
werd deelgenomen wonnen ze een eerste en een
tweede prijs. Hun ambitie om te winnen kreeg
hierdoor een enorme stimulans ...
In 1985 zijn ze verhuisd naar Tiel. Bevriende
sportvrienden uit Andelst en Zetten waren steun
en toeverlaat en kwamen helpen bij het bouwen
van een hok.
Tiel was - en is nog steeds - een sterk centrum
met drie verenigingen. Familie Van der Kruk werd
lid van 'Onze Luchtvrienden', een club die van

oudsher tot de beste drie clubs van de afdeling
behoort.
Zouden de prestaties in Tiel wel te evenaren zijn?
De verhuizing bleek geen nadelige invloed te heb-
ben op de prestaties getuige de vier (!) overwin-
ningen die een jaar later in de LCFTeysterbant
(destijds 500 leden) werden behaald. De mindere
start op de vitesse-midfond werd toen goed ge-
maakt door het sterke spel met de jongen en dui-
vinnen op de natoer.

POSTDUIVEN
Familie Van der Kruk wilde deze stijgende lijn
vasthouden. Daarvoor werd de jacht op geschikte
bloedverversing geopend en 'dit resulteerde in
1990 in een reis naar Cor Buis uit Aalsmeer. Hij
werd al een paar jaar gevolgd en
in het najaar yond een verkoop
van late jongen plaats. Maurice
bezocht deze verkoop met zijn
beste vriend Stefan Verploegen
die in 1994 op 26-jarige leeftijd
veel te vroeg overleden is: Er wer-
den toen enkele zomerjongen uit
de toppers gekocht.
In 1991 werd uit de Buis-duiven
de 'Tornado' (91-1771991) ge-
kweekt, een duivin die geweldig
vloog met onder andere een 1e Houdeng tegen
5.565 duiven.
Erwerden daarom opnieuw jongen gekocht uit di-
verse toppers van Cor Buis, zoals '3333', 'Belg
340', 'De Generaal', 'Dure Koppel' enzovoorts.
De stuntman uit Aalsmeer bezorgde Wim en Mau-
rice niet alleen een zeer geslaagde hokverster-
king maar ook veel goede raad.

Ook van de artikelen van Steven van Breemen
heeft de combinatie erg veel geleerd. Hun ver-
luchting, waarover later meer, is daar een goed
voorbeeld van.
In 1992 werden de duiven van Buis totaal ver-
kocht. Nu vader en zoon wisten wat voor kwaliteit
daarbij aanwezig was, durfden ze meer geld aan
de duiven uit te geven. De NL87-2542221, een
dochter van het 'Jong Koppel' van Peer van Gom-
pel en moeder van vele topduiven, verhuisde met
een van haar dochters, de NL 92-2668313 die
twee keer de tweede prijs in Afdeling Amsterdam
won, naar Tiel.
Ook werd begin jaren '90 nog succesvol verster-
king gehaald bij Steef Duyn, alias 'De Tovenaar
van Heemskerk'.

TOTALE VERKOOP
Aan de opmars van de Vander Kruk-kolonie kwam
in 1994 een abrubt einde doordat Wim voor een

heupoperatie naar het ziekenhuis
moest. Maurice, toen financial
controller van beroep, ging daarbij
ook het ouderlijk huis verlaten om
te gaan samenwonen met Iduna
van Tuil, de dochter van W.D. van
Tuil uit Tiel. Door zijn tijdrovende
baan had hij ook niet langer de
mogelijkheid om meer in te sprin-
gen bij de verzorging. Met pijn en
moeite werd de beslissing geno-
men om de kolonie te verkopen.

De totale verkoop bleek niet het succes wat
ervan werd verwacht. Voor 28 duiven van de tota-
Ie kolonie van 139 stuks was zelfs helemaal
geen belangstelling ... Dit 'overschot' (allemaal
jonge duiven) werd overwinterd en ook voor Alie
en Maurice was het nu te behappen om deze klei-
ne kolonie de verzorging te geven die noodzake-
Iijk is. ledereen was verrast toen de eerste uitsla-

In tegenstelling tot
wat de meeste lief
hebbers doen, blij-
ven de duiven hier
na een heel zware

vlucht korter bij el-
kaar.
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sen van 1995 verschenen. Het ging zeker zo
ard, zoniet harder, dan voorgaande jaren. Hoog-

:epunt van seizoen 1995 was het winnen van de
a oprijs op Roye in Afdeling R tegen 5.639 dui-

n. In totaal werden dat jaar liefst elf eerste prij-
-en behaald met de jaarlingen en jonge duiven.

_lEUWE START
middels was Wim aardig opgeknapt en plannen

oor de verdere uitbouw van de stam werden ge-
aakt. Er werd een bon gekocht van Combinatie

-\dmiraal-Padding. Toen vader en zoon Van der
Nuk de duiven in Sleeuwijk zagen wilden ze er
lleer hebben en er werden een aantal zomerjon-
gen uit de topkwekers, voornamelijk van de soor-
:en Van Loon uit Poppel (Belgie) en H. & O. uit

ieuwendijk, besteld.
e laatste aanwinsten die zich bewezen hebben
omen van Johan van Boxmeer uit St. Oedemo-
e. In 1995 kochten ze een bon van hem en in de

:omer van 1996 werd een bezoek gebracht. 'Ik
geef jullie twee goede duiven mee' zei Van Box-

eer. Nogal een gedurfde uitspraak, want feit is
u eenmaal dat er veel meer slechte dan goede

iven geboren worden. Maar de man had gelijk.
)e doffer van het koppel, genaamd 'Pieter', werd
een van de stamvaders.

e combinatie uit Tiel beschikt thans voor de vi-
:esse, midfond en dagfondvluchten over 24 we-
~ wnaars en 12 weduwduivinnen. Deze zijn ver-

eeld over 4 hokken van 2 bij 2 meter. Verder zit-
:en er 18 kweekkoppels.Voor eigen gebruik wor-

en zo'n 75 jongen gekweekt.
:e stelden de succesvolle combinatie uit Tiel wat
agen.

ROOG WEDUWSCHAP
. oe ziet de voorbereiding van de oude duiven
eruit?'
'Op 9 december wordt geleidelijk aan begonnen
:":letbijlichten tot het uiteindelijk van 6 tot 22 uur

tis.
e weduwnaars en kwekers worden op 19 de-

:ember gekoppeld. De eieren van de kwekers
orden verlegd, enkel de bewezen vliegers

gen hun eigen jongen grootbrengen.
, anneer alles heeft gelegd stoppen we met bij-

lichten. Zodra de jongen geboren zijn wordt weer
begonnen omdat de jongen wanneer het langer
licht is beter gevoerd worden. Wanneer de jongen
ongeveer zeventien dagen oud zijn worden de ou-
ders gescheiden. Een jong blijft bij de doffer en
de ander gaat met de duivin naar het jonge-dui-
venhok.
We vinden het belangrijk dat de doffers nog een
week alleen voor de jongen moeten zorgen, ze
zullen er bakvaster door worden.
De laatste jaren zijn de weduwnaars echter niet
meer herkoppeld. Ze zitten dus al vanaf begin fe-
bruari op weduwschap. Ook de natoer wordt door
de weduwnaars nog op weduwschap gevlogen!
De weduwduivinnen worden rond 5 maart met
kweekdoffers gekoppeld welke al twee ronden
jongen hebben grootgebracht. Op eieren van tien
dagen gaan de vrouwtjes op droog weduwschap.
In tegenstelling tot de mannen krijgen de vrouw-

tjes hun partner voor vertrek wet te zien, zo'n vijf-
tien a dertig minuten. Bij thuiskomt wordt het
samenzijn in lengte opgebouwd.
In tegenstelling tot wat de meeste liefhebbers
doen, blijven de duiven hier na een heel zware
vlucht korter bij elkaar. 'Onze filosofie hierachter
is dat ze dan meer behoefte aan rust hebben'.
De doffers zitten los op het hok, de duivinnen
worden opgesloten in hun broedhok. Het onder-
ling paren wordt zo voorkomen.
Het is wel belangrijk dat de duivinnen, voordat ze
moeten trainen, de gelegenheid krijgen om te
drinken. Wij geven ze dan vaak ook vast wat te
eten.'

DROGE-MESTMETIIODE
Kunnen jullie wat vertellen over de verzorging van
de jongelingen?
'Dankzij het verleggen van de eieren van de

Vader van 'Schoon Licht',
'Dochtcr Romario',

(Suza', 'Casper') 'Kevin' ~
'Ronaldo' en 'Bommel'.
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kweekduiven beschikken we binnen 3 weken over
twee ronden jonge duiven van de kwekers.
De duiven worden gespeend op een dikke laag
erwtenstro die enkele weken later wordt wegge-
haald. Daarna wordt de droge-mestmethode toe-
gepast.
De jongen worden verduisterd vanaf het tijdstip
dat de tweede ronde in de schabjes vliegt, maar
er wordt niet abrupt met verduisteren gestopt.
Rond begin juni tot de langste dag wordt dit da-
gelijks met een kwartiertje afgebouwd. Coli ligt
immers in deze kwetsbare periode op de loer!
Ais de jongelingen toch coliverschijnselen krij-
gen dan gaat er Entrodex van Vydex met 4-in-1
van De Weerd in het drinkwater. Entrodex zijn
goede bacterien en 4-in-1 is een antibioticum
maar wij geven dit gewoon gelijktijdig.
Het grootste deel van de jonge-duivenvluchten
wordt gespeeld met gescheiden geslachten.
Soms wordt er getoond, andere keren niet. Het
samenzijn bij thuiskomst duurt vanaf de tweede
helft van het seizoen tot de volgende dag.
De junioren trainen vanaf de 3e jonge duiven
wedvlucht tegelijk met de senioren, twee keer
per dag. Zoals bij de duivinnen krijgen ze ook
v66r de training vaak wat te eten. Ais ze worden
binnengeroepen krijgen ze zoveel ze Justen.
Waar je wel voor uit moet kijken is 'overtrai-
ning'. Duiven moeten hun krachten kunnen spa-
ren voor de wedvlucht. Maar hoe 'rem' je ze
dan? Door bijvoorbeeld van tevoren niet te voe-
ren als je aanvoelt dat deze maatregel nodig is.
Zowel de jonge als de oude duiven worden door
de weeks ook afgericht. Op woensdag en don-
derdag, de ene dag de doffers, de andere dag
de duivinnen, rijden we naar Udenhout. Deze
plaats ligt oostelijker van de vlieglijn en zo pro-

Het is belangrijk om
daar geen regelmaat
in aan te brengen,

want dan zouden de
duiven de gewone

mengeling niet meer
lusten.

beren we de duiven te dwingen niet de massa te
volgen als het er op aankomt.'

MECHANISCHE VENTILATIE
Jullie hok is voorzien van een mechanisch venti la-
tiesysteem. Kunnen jullie daar wat meer over ver-
tellen?
'Het is het 'Euro-ventilatiesysteem' van Nico de
Heus uit Hedel. Het is over de gehele lengte van
het hok aangebracht en houdt de luchtcirculatie
optimaal. Er wordt steeds verse
lucht aangevoerd zonder dat er
tocht ontstaat. Eenmaal per uur
draaien de ventilatoren vijftien mi-
nuten. 's Nachts, als de duiven op
rust zitten, staan de ventilatoren
uit.
De verse lucht wordt toegevoerd
via een opening in de voorkant van
het hok. Een klepje aan de binnen-
kant van het hok, dat in schuinte
verstelbaar is, verhindert dat de
lucht zomaar naar binnen zal slaan wat onvermij-
delijk tot ornithoseklachten zou leiden. Mijn dui-
venallergie was een van de redenen dat we over-
gingen op dit systeem, dat ongeveer 85 procent
van het aanwezige stof afzuigt.
Aanvankelijk was het hok na het plaatsen van de
mechanische ventilatie niet geheel naar wens.
Nadat er lichtplaten in het plafond werden aange-
bracht ging het met de conditie van de duiven
zienderogen beter.'

KAAS EN PINDA'S
Vertel eens wat over jullie voersysteem.
'We hebben ons vertrouwen niet geschonken aan
een samenstelling, maar mengen zes tot zeven

Kolonel vitesse
Toen Jeroen, mijn jongste lOon, twintig jaar geleden met duiven in aanraking kwam, verwonderden
we ons over veel zaken. Hij was 15 jaar, had van zijn vriendje 's vader 2 postduiven bemachtigd
en wilde lid worden van een duivenclub. Dat werd 'Pro Patria', wat 'Voor het Vaderland' betekende;
een club met een vaderlandslievende naam dus.
Ais jeugdlid werd hij geconfronteerd met onbegrijpelijke situaties. Zo hoorde hij, dat er over zijn 'lid
worden' gestemd moest worden. De club had recht van ballotage. Ze konden een nieuw lid weige-
ren. Ik yond 't allemaal belachelijk en hij snapte er geen bal van. Gelukkig werd hij geaccepteerd.

Toen hij met een verenigingsboekje thuiskwam en voor het eerst met duiven ging meevliegen, kreeg
hij een hoop vreemde begrippen en namen te verwerken. Zo had je bij 't spel generaals. Die wer-
den aangewezen. Soms waren ze ook onaangewezen. Hoe dat in zijn werk ging, was nogal duister.
En je had zelfs een Keizer! Ais je met duiven wilde gokken, kon je ook een Koningspoule en een
'Heeft - Wie - Heeftje' winnen.

Aan een buurjongetje, wiens vader beroepsmilitair was, verklaarde Jeroen opgetogen wat er alle-
maal met duiven te beleven viel. Dat de duiven Vitesse of Midfond vlogen, dat je Generaal kon wor-
den als je duiven goed hun best deden en dat de 'grootste verliezer' een Rode lantaarn kreeg.
De buurjongen begon over Rode kaarten bij voetbal en informeerde terloops of je ook een Majoor of
Kolonel Vitesse had. Maar mijn zoon liet zich niet uit het veld slaan en vertelde trots dat zijn duif op
de tentoonstelling 'de Schoonste van het Geheel' was geworden. Schoonste, nog zo'n woord dat
hem niet lekker zat. Schoon... Vanwassen werd je toch schoon. Of niet soms?

mengelingen door elkaar. Hieraan wordt plusmi-
nus zeven procent P40, vijf procent snoepzaad,
drie tot vijf procent hennep en drie tot vijf procent
van verschillende soorten mais toegevoegd. Ais
de duiven worden binnengeroepen krijgen ze ove-
rigens altijd mais.
Twee keer per week en op de dagfond vier tot zes
keer wordt per duif een koffielepel van een mix
van vijftig procent pinda's en vijftig procent kaas
verstrekt. 'Het is belangrijk om daar geen regel-

maat in aan te brengen, want dan
zouden de duiven de gewone men-
geling niet meer lusten. Ze wach-
ten dan gewoon op de kaas-pinda-
mix!'

ZEEWIERGRIT
Wat geven jullie verder aan bijpro-
ducten?
'Grit, piksteen, zeewiergrit en vita-
mineral wordt door elkaar gemixt en
dagelijks vers verstrekt. Het grit

wassen we zelf, want zo uit de verpakkingzit het vol
stof! Sinds we het wassen is ons opgevallendat ze
er veel meer ervan eten.
Een of twee keer per week gaat het Belgischetop-
product Sedochol in het drinkwater. Op zaterdag,
zondagen woensdagwordt het voer bevochtigdmet
zonnebloem-of tarwekiemolie. Daaroverheengaat
biergist met soms wat knoflookpoeder.
Bij thuiskomst zit er Entrodex in het drinkwater, de
kwekers krijgen dit product enkele keren per week
zodra er jongen in de pan liggen.'

GROTEONZIN
Hoe zit het metjullie medische begeleiding?
'Sinds drie jaar krijgen de duiven 's winters een
kuur met Parastop van De Weerd. Wanneerze tien
dagen broeden krijgen ze een zevendaagse geel-
kuur.
De kwekers krijgen hierna de rest van het seizoen
niets meer.
Voordat het seizoen begint krijgen de vliegers drie
tot vier dagen Belga Thai of Ornispecial tegen kop-
ziekten.
Bijna iedere week gaat er BStegen 't geel en cocci-
dioses over het voer, dat om de smaak wat aange-
namer te maken wordt aangemaakt met lOete roos-
vicee.
Dejonge duiven krijgen de eerste vluchten ook nog
eens twee tot drie dagen per week medicatie tegen
kopziekten. 'Dikke koppen bestaan niet', hoor je
wel eens. Ik vind deze uitspraak grote onzin.
De verplichte enting tegen paramyxo wordt bij de
oude duiven gegeven op eieren. De jongen krijgen
dit vier weken na hun geboorte. Doorze zo vroeg te
enten zullen ze minder snel last krijgenvan coli. Op
een leeftijd van zes tot acht weken worden ze door
middel van de follikelmethode behandeld tegen
pokken.'

UITSLAGEN
Het helejaar hebben de Vander Kruk-duivenuitste-
kende prestaties neergezet. Onderstaande pracht-
uitslagen werden in CCG9 behaaJd:
25/05 B. op Zoom 4.062 d. 34 mee 22 pro7, 9,



~O, 44, 47, 94, 374, 392, 396, 451, 559, 583,
-91, 635, 682 enz.
8/06 Libramont 4.536 d. 16 mee 8, 49, 122,

~40, 158, 163, 234, 281, 659, 737, 795, 929,
~.029, 1.030 enz.
05/07 Morlincourt 3.742 d. 38 mee 22 pro1, 11,
_7,26,37,43,45,79,93,115,141,144,151,
168, 254, 286, 417 enz.
12/07 Etampes 2.923 d. 24 mee 14 pro6, 30, 55,
69,98,122,145,150,267,279,318,364,419,
483 enz.
_9/07 Morlincourt 2.049 d. 23 mee 15 pro7, 22,
24, 64, 80, 87, 96, 135, 149, 168, 175, 239,
261, 288, 431 enz.
28/07 Bourges 1.521 d. 19 mee 13 pro3, 5, 17,
25,26,39,41,52,91,135, 187, 196, 212 enz.
02/08 Pont St. Max. 1.375 d. 17 mee 13 pro1, 3,

,14,34,79,106,116,122,127,143,324 enz.
12/07 Duffel 6.600 d.82 mee 55 pro3, 7,8,9,
10, 11, 12, 13, 35, 37, 40, 42, 47, 64, 65, 67,
86, 165, 248, 249 enz.

9/07 Strombeek 5.718 d. 82 mee 47 pro34, 72,
~99, 216, 217, 219, 226, 238, 244, 256, 258,
264, 282, 341 enz.
02/08 Niergnies 4.874 d. 79 mee 36 pro65, 87,
88, 123, 128, 132, 137, 252, 254, 296, 320,
325,389,434 enz.

Discipline Onaang. CCG Onaang. Afd. 7 AsduifCCG Asduif Afd. 7
Vitesse 1 23 1, 5, 14 5,22
Midfond 1 1 1,3,7,8 1,9,40
Dagfond 1 7 1, 11 1, 38
Jong 3 5 4,5,7,9 20, 27
Natoer 2 N.v.t 4,5,7,9 n.v.t.
Generaal 2 1 6,9,13,14, 15, 36

15, 17, 19

16/08 St. Quentin 4.075 d. 76 mee 56 pro2, 3, 4,
5, 6, 9, 15, 32, 35, 38, 39, 45, 46, 49, 51, 61,
62, 64, 66, 83, 94, 95 enz. (In de vereniging werd
begonnen met 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tegen 594 duiven)
16/08 Duftel 2.393 d. 60 mee 55 pro10, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 39, 55, 56, 58,
60, 61, 62, 63 enz. 9 (in de club eiste de combina-
tie de 21 eerste prijzen op!)
23/08 Strombeek 2.948 d. 71 mee 41 pro2, 12,
19, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 43, 75, 84, 88, 92,
104, 106, 111, 122 enz. (plaatselijk tegen 385
duiven: 1 tjm 51)
30/08 Houdeng 2.046 d. 63 mee 48 pro6, 7, 8,
25, 30, 34, 38, 92, 93, 94, 95, 103, 104, 106,
108, 113, 114, 136 enz.

SLOT
De hele familie geniet van de behaalde successen.
Maurice vindt het wel spijtig dat hij dit niet meer
met zijn beste vriend Stefan Verploegen, die ook
een bloedfanatieke duivensporter was, kan delen.
Ais ik de jongste telg van familie Vander Kruk vraag
naar een tip voor minder succesvolle liefhebbers
zegt hij: 'Zorg eerst voor een goed hok waarop de
duiven van nature gezond zijn. Blijf er net zolang
aan sleutelen totdat je zeker weet dat het goed is.
Daarna moet je pas op zoek gaan naar betere dui-
ven.' Verder zegt hij datje, wanneer je het systeem
dat bij je past eenmaal gevonden hebt, de duiven-
sport zo simpel mogelijk moet houden, want alleen
dan maakje de minste fouten!

Sterke verhalen
ledereenmaakt het wel eens mee dat er in het voor-
jaar een duif terugkomt, welke het jaar daarvoorver-
speeld was. Aanzo'n duif is dan goed te zien dat hij
de hele winter buiten heeft gezeten, het verenkleed
is wat valer van kleur gewordenen de ogen zijn veel
'eller als voordien. Veelalworden deze teruggekeer-
de duiven opgeruimd, maar daar moetje, zeker als
het jonge duiven betreft, toch voorzichtig mee zijn.
Jeze duiven hebben in ieder geval laten zien over
een goed geheugente beschikken en ze hebbenge-
leerd in de vrije natuur te overleven.

atuurlijk moeten ze goed gezond zijn, maar dat is
vaak ook de reden dat ze terugkeren.

iddenjaren zestig kreeg PietTeunis uit Eindhoven
in maart een duif terug, die hij op de eerste jonge
uivenvlucht het jaar daarvoor was verspeeld.

Omdat Piet in diezelfde week een oude doffer aan
huis was verspeeld en de teruggekeerdejonge duif,
ook een dofter, er goed uitzag en hem wel aan-
S ond, mocht hij blijven. Deze dofter, de bonte 91,
"erd datzelfdejaar kampioenduif oud in de CCEind-
oven, hij speelde niets dan kopprijzen en miste
'et eenmaal.

)e gebroedersvan de Laar uit Heezemaakten twin-
jg jaar later zowat hetzelfde mee met hun 'Goede

'. Ook deze duif was als jonge duif achtergeble-
•e en kwam na de winter terug om in datzelfdejaar
·:ampioenduif in de kring V & 0 te worden en nog

jaren in kampioenstijl te blijvenvliegen.
Het goede duivinne~evan Peter van de Eijnden uit
Deurne, dat asduif werd in de fondclub FBZ,was hij
meer dan eenjaar kwijt geweest, voordat ze aan het
prijsvliegenbegon.

Ookjonge duiven, die ergens binnenlopen, moet je
niet zo maar veroordelen. Mijn vader vertelde me
vroeger altijd het verhaal van de witpen van Frans
Rekelhof,die als jonge duif zowat overal binnenliep,
maar daarna - toen hij deze slechte eigenschap had
afgeleerd - zowat de beste duif werd, die er ooit in
Eindhovenheeft rondgevlogen.

Martien van de Eijnde uit Someren, die jarenlang
met Jan Bernards in combinatie heeft gevlogen,
haalde in 1987 een aantal eieren bij JanTheelen.Uit
een van deze eieren werd de '589' geboren, die na
al enkele vluchten gevlogen te hebben, tweemaal
van huis wegvloog en door twee verschillende lief-
hebbers uit Liessel werd aangemeld.Martien vertel-
de me dat, als het geen rechtstreekse Theelenwas
geweest, hij deze duif waarschijnlijkzou hebben Of}-

geruimd. In 1989 won de '589' de auto op Nationaal
St.Vincenten hij bleek ook de kweekeigenschappen
van zijn grootvader,de beroemde '508', te hebben
geerfd en werd stamvadervan het hok van de Eijnde-
Bernardsen van enkele andere fondhokken.

Frans van Sebille uit Valkenswaardving een jonge
duif op van Johan van Meerwijk uit het nabije
Heeze. Johan hanteert de slogan 'Uit wegvliegers
kweekje wegvliegers' en wilde de duif niet terug.

Frans stopte datzelfde jaar met duiven en gaf de
duif, omdat die van het ras Theelen was, aan club-
genoot Jac Teeuwen,die fond speelt en er enkele
jaren later de 2e nationaal Dax mee won en enkel
geklopt werd door de regels van de neutralisatietijd.

Mijn vader maakte het navolgende mee. In 1971
verspeelde hij op een africhtingsvlucht vanuit Mol
een jonge duif, die dezelfde week werd aangemeld
door een liefhebber uit Geel. In die tijd had nog niet
iedereen een auto, dus het terug halen van die duif
leek een probleem. Omdat er op dat moment toe-
vallig bij Philipseen schoonmaakbedrijfuit Geelaan
het werk was, werd met een van de schoonmakers
afgesprokendat hij dezeduif bij de opvangerzou Of}-

halen. Hier gingen enkele dagen overheen en zo-
doende miste deze duif de eerste wedvlucht. De
week daarop werd hij ingezetop Houdengvan welke
vlucht hij direct de eerste prijs won. In 1974 werd
dezelfde duif kampioenduif fond in de CC Eindho-
Yen.

Zo ziet u dat er niet te vluggeoordeeld moet worden
als een duif al eens in de fout is gegaan.
Natuurlijkzijn het de uitzonderingendie de regel be-
vestigen, goede duiven zijn er toch al zo weinig. •


